Met ingang van nieuwjaarsdag:

Overzet bij “Nye Skou” komt stil te liggen….
Van mensen die altijd klaar stonden
Als je met de auto of met de fiets van Akkrum in de richting van Heerenveen rijdt, kan je vlakbij het
punt waar de Rijksweg en het spoor elkaar kruizen rechts een weggetje in slaan. Het is niet een
weggetje wat er erg uitnodigend uit ziet, het is erg smal en niet zo verhard dan de Rijksweg met zijn
“baas klinkers”. Het is eigenlijk net andersom, je kan de bestrating bijna niet van het gruis
onderscheiden, dit heeft als gevolg dat het weggetje nogal gevoelig is voor kuilen. Deze tref je dan
ook meer dan genoeg! En dat zegt wat, het bewijs dat er gebruik wordt gemaakt van dit kuilen/
gatenachtige weggetje. Maar het is de kortste weg om vanaf Akkrum in Joure te komen. Aan deze
weg wonen boeren, het zal je dan ook niet verbazen dat je de bakker tegen komt. (tsjin it liif rint).
Hij moet daar namelijk zijn net als vele andere mensen. Behalve deze mensen kan je ook mensen
tegen komen die gewoon binnendoor willen, automobilisten niet uitgezonderd. Ook kom je gewoon
mensen tegen die van de natuur willen genieten.
Maar wie dit weggetje ook ingaat, met wat voor reden ook, zal op een gegeven moment stil komen
te staan. Men staat dan voor “De Deel”, dit is een breed vaarwater. Het dwingt je echter niet om
terug te gaan. Er is een overzet. Je ziet dat zo, de kade is er op gemaakt. Er staat een hek, er liggen
planken. Ook liggen er lijnen maar die zie je voor een klein gedeelte omdat de rest onder water ligt.
Ook staat er een melkbus, hier kan men op timmeren, die is er voor om de mensen van de overzet te
waarschuwen. Maar voordat deze reiziger op de “trommel” slaat kijkt hij eerst eens naar de overkant
van “De Deel”. Daar staat een grote stelp boerderij. Tegen de kade van het erf liggen 2 schouwen
vast. Een grote platte en een hoge kleine met schuttingen er op.

De reiziger kan het trommelen op de melkbus wel vergeten, want boer R. v Keimpema is op dat
moment achter op zijn erf aan het werk en heeft zijn klant al gezien. O, een fietser die over wil, nou
hij komt er aan!! Bij de waterkant aangekomen haalt hij een hendel over, de lijnen trekken al trillend
en zwevend strak boven het water van de kleine schouw. Klaar!! Boer Keimpema pakt het essen
houten schouwhout vast, stapt op de boot en begint met een kalme evenredige slag het schouwtje
bij de lijn langs te trekken. Als het eenmaal loopt is de fietser snel aan de overkant. De boer krijgt 2
dubbeltjes en na een dankjewel en goedendag gaat ieder zijn weg. Keimpema gaat verder met zijn
werk en de fietser gooit een been over het zadel en volgt de Vegelinsweg verder naar de Joure. Deze
weg is nogal wat beter dan het eerste stuk van de weg.
Al sinds 1723
De fietser heeft het niet in de gaten maar hij is nog maar net onderweg vanaf de boerderij of boer
Keimpema is alweer met de schouw onderweg. Dit keer is het een auto, dat komt ook wel goed als
hij maar niet zwaarder is dan 3 ton. Daar boven wordt het te zwaar voor de schouw. Ja, die
schouwen gaan nog al eens wat keren heen en weer per jaar, het begon al in 1723. Toen werd de
Vegelinsweg aangelegd met een overzet erbij. In 1920 kwam Dhr. S van Keimpema op de boerderij
met de overhaal erbij. Traditie getrouw onderhield hij de verbinding. Vanaf 1938 is het bedrijf in
handen van zijn zoon, de tegenwoordige boer. Zijn dochter zorgt meestal voor de “klanten”. Maar nu
die getrouwd is kunnen de van Keimpema’s het werk eigenlijk niet meer aan. Het geeft veel ergernis.
Daarom heeft de familie , die op eigen initiatief de overzet aanhield, al ruim een jaar geleden
besloten om op zondag geen mensen meer over te zetten. Men wil ook wel eens vrij zijn en niet altijd
klaar moeten staan. Op een bedrijf met 40 koeien is anders ook wel wat te doen!!
Stilte…….
Het moet dan toch maar stoppen met de overzet, aldus boer Keimpema. Dit jaar nog en dan met
ingang van 1 januari 1958 wel te verstaan, zullen de mensen een andere weg moeten kiezen om van
Akkrum naar Joure en omgekeerd te kunnen komen.
Dan zal het stil worden bij de eeuwen oude overhaal!! Natuurlijk, er zullen mensen de dupe worden
van dit besluit maar aan de andere kant mag men blij zijn dat de bewoners van de boerderij op de
“Nye Skou” met mooi en slecht weer altijd voor iedereen hebben klaar gestaan.
Al komt de overhaal bij de “Nye Skou”nu stil te liggen, wil dat nog niet zeggen dat men nooit weer
over “De Deel”kan komen. Er ligt immers een plan in de kast om een nieuwe verbinding vanuit de
N.O.P. naar Akkrum te maken. Het plan Rijksweg 38. Volgens de papieren loopt deze weg vanaf
Lemmer over Joure richting Akkrum en komt dan op de tegenwoordige Rijksweg uit. Er zal dan niet
ver van “Nye Skou”een brug over “De Deel” gemaakt worden. Als dit allemaal wordt gerealiseerd dan
is men dus wer “ût de brân”(probleem opgelost).

